Kompendium zasobów interaktywnych
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych materiałów edukacyjnych dostępnych w
Internecie i zalecanych przez MEN.

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe
1. epodreczniki.pl
3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
5. Portal lektury.gov.pl
7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN
Przystanek historia
8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
9. Serwis Ninateka
10. Biblioteka Cyfrowa Polona
11. Serwis Telewizji Polskiej
12. Serwis Polskie Radio Dzieciom

Epodreczniki.pl
https://epodreczniki.pl/
Portal Scholaris
http://www.scholaris.pl/
Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych –
www.cke.gov.pl
Portal lektury.gov.pl
https://lektury.gov.pl/
To portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak
również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez
konieczności zakładania konta oraz logowania.
Strona oferuje publikacje popularno-naukowe i materiały edukacyjne o tematyce kosmicznej.
Są to m.in. scenariusze lekcji, broszury informacyjne i filmy edukacyjne.

Portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1
Na portalu IPN w zakładce Edukacja znajdują się specjalne podstrony dla uczniów i
nauczycieli, na których są udostępniane bezpłatne materiały edukacyjne. W serwisie można
znaleźć m.in. teki edukacyjne, filmy dokumentalne, spoty historyczne i inne materiały
audiowizualne przedstawiające np. serie komiksów o II wojnie światowej czy symbole
narodowe.

Serwis IPN Przystanek historia
https://przystanekhistoria.pl
Przystanekhistoria.pl to popularnonaukowy serwis internetowy. W przystępny i
atrakcyjny sposób prezentuje on ustalenia historyków współpracujących z Instytutem Pamięci
Narodowej. Obecnie na portalu przystanekhistoria.pl znajduje się kilkaset artykułów
popularnonaukowych poświęconych historii Polski XX wieku. Odbiorcy serwisu mogą również
bezpłatnie korzystać z ponad 800 publikacji cyfrowych, w tym książek, czasopism wydawanych
przez IPN, katalogów wystaw, dodatków do prasy oraz broszur okolicznościowych.

Strona Krajowego Biura programu eTwinning
https://etwinning.pl/inspiracje-2/inspiracje
Zachęcamy do odwiedzenia europejskiej strony internetowej programu eTwinning – zakładka
„Zainspiruj się”.

Serwis Ninateka
https://ninateka.pl/edu
To serwis, na którym znajdują się filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje,
filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów,
relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe.
Można z nich korzystać na wszelkich urządzeniach cyfrowych: komputerach stacjonarnych i
przenośnych, tabletach, smartfonach.

Biblioteka Cyfrowa Polona
www.polona.pl

Polona to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie
największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa, administrator Polony,
udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji.
W Polonie można znaleźć: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny,
rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki
kucharskie czy dawne poradniki.

Serwis Telewizji Polskiej
https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-imlodziezy%20Telewizja Polska przygotowała dla dzieci i młodzieży produkcje o charakterze
edukacyjnym, popularnonaukowym i kulturalnym. Na kanale dziecięcym TVP ABC w godz.
8:00-13:00 młodzi widzowie będą mogli codziennie obejrzeć różne programy edukacyjne.
W popołudniowym paśmie nie zabraknie również programów naukowych i przyrodniczych.

Serwis Polskie Radio Dzieciom
www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
To całodobowa stacja radiowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramówce znajdują
się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące
kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy
w zakresie wychowania, rozwoju.

